
 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   
    
 
 
 

                                                                                                                                       

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 
 

Моля, попълнете с печатни букви и изпратете на: 
Международни прояви ООД, ул. Христо Белчев 18, София 1000 

тел. (02) 988 80 35, 980 89 61 факс: (02) 9806074  
Лице за контакт: Деница Йонкова, е-mail:denitza@cim.bg 

 

Краен срок за изпращане: 9 май 2012  

 
 

 

              ___ 
Име и фамилия  

              ___                                
Болница/Институция 

             ________  
Адрес за кореспонденция, вкл. пощ. код 
 

              ___ 
Моб. телефон      Е-mail:     

      _________         ________ 
Данни за фактура  
 
 

Придружаващо лице 
 

              ___ 
Име и фамилия 
 
 

 
 

 
 

преди 9 април    96 лева    
 

след 9 април    120 лева   

 
 

 ще взема участие в практическото обучение на 8.06 преди обяд в УБ Лозенец, София. 
 

Таксата правоучастие включва: участие в научната програма, делегатски комплект, сертификат за 
участие и кафе-паузи. Таксата включва 20 % ДДС.  
При анулация таксата правоучастие не се възстановява.  

 
 
 

Дата на пристигане     Дата на заминаване     Брой нощи      
 

Единична стая  Двойна стая              
 

Балнеокомплекс Свети Спас 5*   110 лева    170 лева 
 

Ще се настаня в двойна стая с          ______  
 

Цената на настаняването включва: нощувка, закуска, обяд и вечеря на блок маса (без алкохолни 
напитки), ползване на минерален басейн, фитнес, сауна, парна баня, джакузи, релакс зона, 
интернет, паркинг, туристическа такса и застраховка.  
ДДС не се начислява. 
 

Цените са валидни само при предварителна резервация, направена на Международни прояви. За 
гарантиране на резервацията се изисква пълно предплащане на хотелското настаняване за 
заявения период до 9 май 2012 г.  
 

При анулации от 9 до 22 май се начислява неустойка в размер на една нощувка.  
При анулации след 22 май суми за настаняване не се възстановяват.    
 

Таксата правоучастие и настаняването могат да бъдат заплатени лично в офиса на Международни 
прояви или с банков превод срещу издадена проформа фактура. Проформа-фактура се издава 
срещу попълнена и изпратена Форма за регистрация.  
 

Дата:                                                                                                   Подпис:  

Научно-практически курс  
„Коронарна физиология” 

8 - 9 юни, 2012 
Балнеокомплекс Свети Спас, Велинград 

ЛИЧНИ ДАННИ 

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ ЗА ЛЕКАРИ  

ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ 
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